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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток підприємств агропродо�

вольчої сфери України визначається рівнем
інвестиційно�фінансової привабливості. Чим
краще та ефективніше працює агропереробне
підприємство, тим воно привабливіше для капі�
таловкладень. З кожним днем кількість чин�
ників, що характеризують інвестиційно�фі�
нансову привабливість підприємства збіль�
шується і потенційний інвестор прискіпливіше
ставиться до оцінки їх впливу. Тому, необхід�
но визначити вагомість кожного фактора та
оцінити найбільш результативні, які розкрива�
ють інвестиційно�фінансову привабливість аг�
рарного підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням інвестиційно�фінансової приваб�
ливості агропродовольчих підприємств присвя�
чено широке коло публікацій — як вітчизняних,
так і іноземних. Серед них можна виділити та�
ких авторів: Вініченко І.І., Гриньову О.М., Гай�
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У статті визначено поняття "інвестиційно)фінансова привабливість підприємства". Розкрито фактори впливу на
інвестиційно)фінансову привабливість агропродовольчих підприємств України. Визначено головні фактори, що
найбільш характеризують інвестиційно)фінансову привабливість сільськогосподарських підприємств.

The concept of investment)financial attractiveness of an enterprise is stated in the article. Factors of influence on
investment)financial attractiveness of agro)provisional enterprises of Ukraine are shown. The main factors which
characterize the investment)financial attractiveness of agroprovisional enterprises are determined.
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дуцького А.П., Іртищеву І.О. та багато інших.
Поняття "інвестиційно�фінансова приваб�
ливість" багатогранне та до кінця не визначе�
но, що потребує подальших досліджень його
сутності та уточнені його поняття, визначені
факторів, які впливають на неї.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення та уточнення

сутності поняття "інвестиційно�фінансова при�
вабливість" та оцінки факторів впливу на неї.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасній економічній науці спостерігаєть�

ся недостатність вивчення методичних аспектів
оцінки інвестиційно�фінансової привабливості
підприємств агропродовольчої сфери. Більшість
авторів визнає існування зв'язку між фінан�
совим станом підприємства і його інвестиційною
привабливістю [1; 2; 3; 4]. Інвестиційна приваб�
ливість — це економічна категорія, що характе�
ризується не тільки стійкістю фінансового ста�
ну підприємства, рівнем його фінансових ре�
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зультатів, курсом акцій і величиною виплачува�
них дивідендів, а й іміджем підприємства, кон�
курентоспроможністю його продукції, ступенем
ризикованості вкладень [5, с. 2].

На думку О.М. Грьонової, інвестиційна при�
вабливість підприємства — це сукупність ха�
рактеристик його фінансово�господарської та
управлінської діяльності, перспектив розвитку
та можливості залучення інвестиційних ре�
сурсів [6]. А в свою чергу, фінансова приваб�
ливість є невід'ємним і головним компонентом
інвестиційної привабливості. Тому доцільно
виокремити таке поняття, як "інвестиційно�
фінансова привабливість підприємства", що
найбільш точно буде розкривати особливості
підприємства при залученні капіталовкладень.

Інвестиційно�фінансова привабливість аг�
ропродовольчого підприємства — це влас�
тивість, що характеризує об'єкт інвестування
з можливості залучення інвестицій (як інозем�
них так і вітчизняних), фінансових вкладень (в
тому числі бюджетного та кредитного фінан�
сування) та ефективності використання цих
капіталовкладень.

Інвестиційно�фінансова привабливість під�
приємств агропродовольчої сфери формуєть�
ся під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх
факторів (рис. 1).

Зовнішні фактори впливу — це фактори, які
не піддаються впливу окремого підприємства,
на них можна впливати тільки на державному
рівні. До них належать: макроекономічні, по�
літичні, правові, адміністративні чинники.

До внутрішніх факторів належать: виробни�
чий потенціал, економічна ефективність вироб�
ничого потенціалу, ринкова позиція, фінансо�
вий стан, грошовий потік, маркетингова ді�

яльність, корпоративне управління,
управлінський облік і контролінг,
технологія виробництва та конку�
рентоспроможність агропродо�
вольчого підприємства.

Для сільськогосподарського
підприємства найцікавішими є
внутрішні фактори впливу, саме зав�
дяки ним воно самостійно може
впливати на інвестиційно�фінансо�
ву привабливість.

Найскладнішою проблемою при
розробці моделі інвестиційно�фі�
нансової привабливості є визначен�
ня коефіцієнтів вагомості виділених
факторів. Тому що факторів впли�
ву дуже багато, але складно виділи�
ти найголовніші, спираючись на які
можна оцінити інвестиційно�фінан�

сову привабливість агропродовольчого
підприємства. У порівняльному багатомірному
аналізі запропонована і розроблена велика
кількість різноманітних способів оцінки ваго�
мості часткових факторів або груп факторів,
серед яких основні — кореляційно�регресійний
і експертний.

Серед великого різноманіття методів екс�
пертних оцінок найбільш поширеним є метод
Дельфі. В основі даного методу — гіпотеза про
наявність у експертів вміння з високим ступе�
нем достовірності оцінити важливість і значен�
ня проблеми, яка досліджується. Його харак�
терними ознаками є: анонімність, зворотній
зв'язок і групова відповідь. Процедура експер�
тного опитування проводиться у три етани:

— формування репрезентативної експерт�
ної групи;

— підготовка і проведення експертизи;
— статистична обробка отриманих опиту�

вальних листів.
Значною мірою достовірність експертних

оцінок залежить від першого етапу аналізу,
адже отримання якісних оцінок можливе лише
за умов залучення до експертних груп осіб, які
мають практичний або теоретичний інтерес до
предмета опитування.

Наступним етапом експертного опитуван�
ня є підготовка і безпосереднє проведення ек�
спертизи, у процесі якої експертам пропо�
нується висловити власну думку щодо пріори�
тетності виділених факторів шляхом присвоє�
ння їм рангів відповідно до запропонованої гра�
дації.

При ранжируванні експертам пропонувало�
ся прийняти до уваги, що сумарна оцінка ваго�
мості за виділеними факторами дорівнює 55
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Рис. 1. Фактори впливу на інвестиційно,фінансову
привабливість підприємства агропродовольчої сфери
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балам, при цьому найбільш важливому показ�
нику присвоюється 10 балів, наступному за
важливістю — 9 балів, і т. д.

Аналіз матриці рангів показав, що існує
роз'єднаність в оцінках експертів.  Чим
більша така роз'єднаність, тим менше впев�
неності в тому, що фактори вагомості виз�
начені вірно. Тому дуже важливим є визна�
чення ступеню погодженості думок екс�
пертів.

Ступінь погодженості думок експертів
щодо впливу залучених до аналізу критеріїв
на розмір результативної ознаки характе�
ризує коефіцієнт конкордації, запропоно�
ваний М. Кенделом і Б. Смітом. Для сукуп�
ності всіх напрямків і наявності у матриці
рангів зведених рангів коефіцієнт конкор�
дації визначається за наступною форму�
лою:
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пертів.
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Значення коефіцієнта конкордації свідчить
про високу ступінь узгодженості думок екс�
пертів, що складають комісію.

Для перевірки значущості коефіцієнта кон�
кордації при заданому рівні значущості

0,1; 0,05; 0,01  обчислюють фактичне
2 1m n W  і критичне 2 1,KP n  (за табли�

цями критичних точок Пірсона) значення.

Якщо 2 2
KP , тоді ранговий зв'язок між

думками m  експертів вважають значущим, ко�
ефіцієнту конкордації можна довіряти і отри�
мані на його основі висновки справедливі.

Якщо 2 2
KP , тоді приймають гіпотезу про

відсутність рангового кореляційного зв'язку
між думками всіх експертів.

8,109,0110122

 17,49,0,1102

Оскільки 2 2
KP 17,48,10 , то можна вважа�

ти коефіцієнт конкордації статистично значу�
щим, визнати узгодженими думки дванадцяти
експертів і довіряти отриманим на його основі
висновкам.

Враховуючи все вищесказане, треба зазна�
чити, що основою методики оцінювання інвес�
тиційно�фінансової привабливості підприєм�
ства має стати наступна збалансована система
показників, що характеризує:

— фінансовий стан підприємства;
— стан основних фондів та виробництва;
— маркетингову діяльність;
— ефективність використання трудових ре�

сурсів.

ВИСНОВКИ
Отже, інвестиційно�фінансова приваб�

ливість агропродовольчого підприємства — це
властивість, що характеризує об'єкт інвесту�
вання з можливості залучення інвестицій та
фінансових вкладень і безпосередньої ефектив�
ності використання цих капіталовкладень. Фак�
тори впливу, що характеризують та формують
інвестиційно�фінансову привабливість агропе�
реробного підприємства є фінансовий стан
підприємства, стан основних фондів та вироб�
ництва, маркетингова діяльність, ефективність
використання трудових ресурсів.

Література:
1. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності

інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації:
монографія / А.Ф. Гойко. — К.: Віра�Р, 1999. —
320 с.

2. Зеленкова Н.М. Финансирование и кре�
дитование капитальных вложений: учебник /
Н.М. Зеленкова. — М.: Финансы и статистика,
1990. — 221 с.

3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність
суб'єктів господарювання: навч. посібник / О.О.
Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 324 с.

4. Філіпенко А.С. Особливості розвитку
іноземного інвестування в економіку України /
А.С. Філіпенко // Фінанси України. — 2005. —
№2. — С. 79—82.

5. Вініченко І.І. Концептуальні методичні
підходи до оцінювання інвестиційної приваб�
ливості аграрних підприємств. / І.І. Вініченко /
/ Агросвіт. — 2009. — № 1. — С. 2—4.

6. Гриньова О.М. Інвестування: підручник /
О.М. Гриньова, В.Ю. Коюда, Т.І. Ленейко,
О.П. Коюда [Електронний ресурс]. — Режим до�
ступу: http://pidruchniki.ws/15840720/investu�
vannya/investuvannya_�_grinova_vm
Стаття надійшла до редакції 02.07.2013 р.


